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 علل جوابك  ؟ - 2 مانوع  المنظم المعبر عنه في الوضعية ؟ - 1
 ألنه يشتغل بتلقائية دون تدخل اإلنسان نوع المنظم آلــــــــي

 لمبرمج ا الطاقة الكهربائية ؟ أتمم بياني التمثيل الوظيفي للمنظم اآللي ألضواء الشوارع - 3

 اء ض حميط م حميط مظلم

مم جدول المـقـارنـة التالـي ؟ - 4  ------------ -------------------- -------------- -- - أـت

 FC4 FC3 FC2 FC1 المجموع % النسبة
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 ؟ A ما هي قراءتك للخلية المشار إليها ب الحرف - 5

 . ) تفضيل متوسط أي ( درجتين ب FC3 الوظيفة لى ع FC2 الوظيفة تفضيل : في هذه الخلية تم

 ---- --- ------- « Passage à niveau » ------ لممر السكة الحديدية؟ اآللـي الحاجز عبر عن الحاجة إلـى - 6

 : (capteur) عرف الملتقط - 7
 . الملتقط هو كل عنصر قادر على إلتقاط مقدار فيزيائي من محيط المنظم

 إمأل الجدول بما يناسب ؟ - 8
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 النشاط الذي تقوم به المقاولة مراحل تحليل الحاجة

 إنجاز التسآل إدراك الحاجة
 لحاجة اإلجابة عن أسئلة بياني ا التعبير عن الحاجة

 اإلجابة عن أسئلة إقرار الحاجة إقرار الحاجة
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 التخزين المعلومات الرقمية ممكنـــن USB فتاح م

 ملتقط
 حضور القطار

 ملتقط
 مرور القطار

 . من يقدم الخدمة ؟ ل

 . جل أي هدف ؟ أل

 . ى ماذا يؤثر؟ عل

 الحاجز
 اآللي لممر
 السكة
 الحديدية

 غلق وفتح  ممر الطريق آليا  أثناء مرورالقطار
.................................................................................................... 

........................................................................................ .......... 

 لمستعملي الطريق طريقة المرور
 لشركة السكة
 الحديدية

 الـتـصـحـيــح

3 

 ملنظم اآللـي ألضواء الشوارع ا

 نارة الشارع بطريقة آلية إ
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